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Til andelshaverne  
i Ulsted Ålebæk Vandværk A.m.b.a 
 

 
 

9. juli 2020 
 
 

 
 
 

INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 
 
 
Der afholdes ordinær generalforsamling i Ulsted Ålebæk Vandværk A.m.b.a 

 
 

Onsdag den 26. august 2020 kl. 19:00 
 

på Gæstgivergården Gandrup (tidl. Gandrup Kro) 
Stationsvej 9, 9362 Gandrup 

 
 
i henhold til nedenstående dagsorden: 
 

1. Valg af dirigent 
 

2. Valg af stemmetællere 
 

3. Bestyrelsens beretning 
 

4. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse 
 

5. Budget for det/de kommende år fremlægges 
 

6. Behandling af indkomne forslag, herunder: 
a. Bestyrelsens forslag om udtrædelse af Vandsektorlovens økonomiske regule-

ring, hvorunder vi henviser til det vedhæftede materiale, der bedes medbragt 
og vil blive gennemgået på generalforsamlingen 

b. Øvrige forslag fra medlemmerne. 
 

7. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen 
a. På valg er Michael Jensen (fastboende) og Frede Nielsen (sommerhusejer). 

 
8. Eventuelt 
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Med hensyn til dagsordenens pkt. 6 ”Bestyrelsens forslag om udtræden af Vandsektorlovens 
økonomiske regulering mv. pr. 1. januar 2021” vedlægges der i henhold til vejledning fra Kon-
kurrence- og Forbrugerstyrelsen (Vandtilsyn) følgende materiale: 
  

1. Energistyrelsens ”Orientering til forbrugerne – Mindre vandselskaber kan nu udtræde 
af økonomisk regulering” (bilag 1). 

 
2. Bestyrelsens redegørelse (bilag 2), omfattende: 

• Vandværkets omkostningsniveau inden for de seneste 5 år, fordelt på regulatori-
ske afskrivninger på investeringer og renteomkostninger samt driftsomkostninger  

• Prisudvikling siden vandværket blev omfattet af vandsektorloven pr. 1. januar 
2010 

• Den økonomiske ramme for 2020, som er gældende for vandværket på tidspunk-
tet for beslutning om udtræden (fastsat af Forsyningssekretariatet)  

• Vandværkets aktuelle henlæggelse, opgjort efter metode fastlagt af Forsynings-
sekretariatet 

• Vandværkets forventninger til ændringer i prisniveauet inden for en 5 årig periode 
efter en eventuel udtræden af vandsektorloven 

• Vandværkets vurdering af de forventede administrative konsekvenser af en even-
tuel udtræden  

 
Samme materiale kan ses på vandværkets hjemmeside: www.ulsted-aalebaek.dk. 
 
Det er et krav - iht. §29 i bekendtgørelse om økonomiske rammer for vandselskaber (BEK nr. 
1.623 af 27. december 2019), samt beskrevet i tilhørende vejledning (https://www.kfst.dk/me-
dia/55976/vejledning-om-udtraeden-af-den-oekonomiske-regulering.pdf) - at alle forbrugerne  
skriftligt oplyses om konsekvenserne ved udtræden af den økonomiske regulering i form af 
fremsendelse af ovenstående materiale, enten pr. e-mail eller brev.  
 
Generalforsamlingens behandling af punkt 6 er omfattet af samme regler, som gælder for ved-
tægtsændringer, jf. vedtægternes § 9. Vedtægterne kan ses på vandværkets hjemmeside: 
https://ulsted-aalebaek.dk/UserFiles/Vedtaegter_201729092017.pdf. 
 
Bestyrelsen anbefaler, at vandværket snarest udtræder af vandsektorlovens økonomiske re-
gulering, dvs. med virkning fra 1. januar 2021.  
 
Såfremt du er forhindret i at møde op til generalforsamlingen, kan du give fuldmagt til et 
fremmødt medlem (eksempel på fuldmagt følger vedlagt)  
 
Vel mødt til generalforsamlingen. 
 
 

På bestyrelsens vegne 
 
 

Preben Uldahl   Nis Burchardt 
Formand   Næstformand 

 
 

http://www.ulsted-aalebaek.dk/
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Bilag: 
Bilag 1 - Energistyrelsens ”Orientering til forbrugerne – Mindre vandselskaber kan nu udtræde 
 af økonomisk regulering” 
Bilag 2 - Bestyrelsens redegørelse 
Bilag 3 - Fuldmagt til anvendelse på den ordinære generalforsamling 



Bilag 1 
 
Energistyrelsens ”Orientering til forbrugerne – Mindre 
vandselskaber kan nu udtræde  af økonomisk 
regulering” 
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Energistyrelsen 

Carsten Niebuhrs Gade 43 
1577 København V 

T: +45 3392 6700 
E: ens@ens.dk 

www.ens.dk 

Orientering til forbrugerne – Mindre vandselskaber kan nu 
vælge at udtræde af økonomisk regulering  

Fra den 1. januar 2020 kan de mindre, forbrugerejede vandselskaber 
beslutte at træde ud af den økonomiske regulering i vandsektorloven. 

Det betyder, at hvis du som forbruger er tilsluttet et mindre, forbrugerejet 
vandselskab, kan du være med til at beslutte, hvorvidt dit vandselskab 
skal undtages regler, som bl.a. sætter en grænse for, hvor mange penge 
dit selskab kan opkræve fra forbrugerne.  

Hvis forbrugerne beslutter, at deres vandselskab skal træde ud af den 
økonomiske regulering, vil vandselskabet være omfattet af de samme 
regler som i dag gælder for vandselskaber, der leverer mindre end 
200.000 m3 vand årligt.  

Du kan læse mere om regler og proces for beslutningen i 
Forsyningssekretariatets vejledning om udtræden af den økonomiske 
regulering. 

Hvis et vandselskab træder ud af vandsektorlovens økonomiske 
regulering har det følgende konsekvenser: 

 Der vil ikke længere være en beløbsmæssig grænse for
vandselskabets samlede indtægter og dermed en grænse for,
hvor meget vandselskabet kan opkræve i betaling fra de
tilsluttede forbrugere og virksomheder.

 Der vil ikke blive fastsat krav til, at vandselskabet drives effektivt.

 Vandselskabet vil ikke længere skulle indberette oplysninger eller
betale afgift til Forsyningssekretariatet, som er den myndighed,
der i dag fastsætter krav til vandselskabets indtægter og
effektivisering.

Kontor/afdeling 
Vand og Affald 

Dato 
9. januar 2020

BILAG  1
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 Vandselskabet vil ikke længere være skattepligtigt. Se nærmere 
om betingelser for skattefrihed nedenfor.   
 

 Vandselskabet vil fortsat have pligt til at indberette data til den 
miljømæssige performancebenchmarking, som er en måling af, 
hvor godt selskabet lever op til parametre inden for sundhed, 
forsyningssikkerhed, energi, klima og miljø. 
 

 Vandselskabet vil fortsat være omfattet af vandforsyningslovens 
princip om, at selskabets indtægter og udgifter skal balancere 
over en årrække (hvile i sig selv-princippet).  
 

 Vandselskabet vil fortsat være omfattet af vandforsyningslovens 
regler om, hvad der kan opkræves betaling for over taksterne, og 
hvordan taksterne skal fastsættes. 
 

 Kommunen vil fortsat skulle godkende taksterne. 
 

 Vandselskabet vil fortsat være omfattet af vandforsyningslovens 
regler om vandforsyningsplanlægning, forsyningspligt og 
indvindingstilladelser m.v.  
 

 Vandselskabet er fortsat omfattet af vandsektorlovens regler om, 
hvilken tilknyttet virksomhed selskabet må udøve. Se nærmere 
om tilknyttet virksomhed nedenfor.  

I det følgende kan du læse mere om formålet med vandsektorloven og 
vandforsyningsloven, og om, hvilke regler der stadig vil gælde, hvis 
vandselskabet træder ud, og hvilke regler der ikke længere vil gælde for 
selskabet.  

For yderligere oplysninger om reglerne m.v. kan du kontakte 
Energistyrelsen, tel.: 33 92 67 00  eller mail: ens@ens.dk eller 
Forsyningssekretariatet, tel.: 41 71 50 00 eller mail: vand@kfst.dk 

Vandsektorlovens økonomiske regulering 

I vandsektorloven skelnes der mellem vandselskaber, der leverer 
mellem 200.000 og 800.000 m3 vand årligt, og vandselskaber, der 
leverer mere end 800.000 m3 vand årligt.  

Siden 2009 har alle forbrugerejede vandselskaber med en årlig leveret 
vandmængde på mindst 200.000 m3 været omfattet af vandsektorloven. 
Det betyder, at vandselskabernes samlede indtægter fra takster m.v. 
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skal holde sig inden for en fastsat økonomisk ramme1. Der stilles 
løbende krav til selskaberne om at reducere deres omkostninger 
(effektiviseringskrav), så forbrugerne ikke betaler mere end nødvendigt 
for vandet. 

Du kan som forbruger eller virksomhed ikke vælge et andet 
vandselskab, end det du er tilknyttet. Vandselskaber er derfor ikke udsat 
for konkurrence, som ellers ville medvirke til, at vandselskabet var nødt 
til at sørge for effektiv drift. Formålet med reglerne er derfor at efterligne 
et konkurrencepres for at holde priserne nede.    

Reglerne administreres af Forsyningssekretariatet (det statslige 
vandtilsyn), der er en del af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen. 
Vandselskaberne indberetter regnskabstal m.v. til brug for 
Forsyningssekretariatets fastsættelse af økonomiske rammer. 
Vandselskaberne betaler en afgift til dækning af 
Forsyningssekretariatets udgifter.  

De nærmere regler om fastsættelse af økonomiske rammer, 
vandselskabernes indberetning og Forsyningssekretariatets kontrol m.v. 
findes i bekendtgørelse om økonomiske rammer for vandselskaber. 

For forbrugerejede vandselskaber med en årlig leveret vandmængde 
mellem 200.000 og 800.000 m3 er der et fast årligt effektiviseringskrav, 
der er ens for alle og som tilskynder til, at selskaberne følger med den 
økonomiske udvikling i samfundet på trods af, at de ikke er udsat for 
konkurrence. 

De større vandforsyningsselskaber (med en årlig leveret vandmængde 
på mindst 800.000 m3) og alle spildevandsforsyningsselskaber er - ud 
over det faste årlige effektiviseringskrav - omfattet af såkaldt 
totaløkonomisk benchmarking. Det betyder, at selskabernes effektivitet 
sammenlignes, for at der på det grundlag kan udarbejdes individuelle 
effektiviseringskrav til selskaber med ineffektiv drift. De mindre 
vandselskaber kan deltage frivilligt i benchmarkingen. Et vandselskab, 
som er trådt ud af reguleringen, vil ikke kunne deltage frivilligt i 
benchmarkingen. 

Det er politisk besluttet, at der skal indføres samme krav for alle 
vandselskaber omfattet af vandsektorloven. Det vil sige, at fra 2022 
forventes det, at der vil gælde samme regler om benchmarking og 
effektivisering for de forbrugerejede vandselskaber med en årlig leveret 

                                                      
1 Der kan dog gives tillæg til den økonomiske ramme, hvis der opstår nye omstændigheder, 
fx hvis forsyningsområdet skal udvides 
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vandmængde mellem 200.000 og 800.000 m3, der ikke er trådt ud af 
den økonomiske regulering.  

Andre regler i vandsektorloven 

Et vandselskab, som træder ud af den økonomiske regulering, vil fortsat 
være omfattet af andre dele af vandsektorloven, herunder regler om 
performancebenchmarking og tilknyttet virksomhed.  

Alle vandselskaber omfattet af vandsektorloven skal hvert år indberette 
oplysninger til Miljøstyrelsen til brug for beregning af vandselskabernes 
performance inden for forhold vedrørende miljø, sundhed, 
forsyningssikkerhed, energi og klima (performancebenchmarking). 
Performancebenchmarkingen er et dialogværktøj, der viser udviklingen i 
de nævnte forhold, men der fastsættes ingen krav på baggrund heraf. 

Vandsektorloven indeholder også regler om vandselskabers deltagelse i 
tilknyttet virksomhed. Tilknyttet virksomhed er aktiviteter, der ikke er 
nødvendige for at levere drikkevand, men som har en tæt tilknytning til 
denne opgave. Der er nærmere regler om de tilladte former for tilknyttet 
virksomhed i bekendtgørelse om vandselskabers deltagelse i tilknyttet 
virksomhed. Det drejer sig bl.a. om brug af den særlige viden eller 
kapacitet, som vandselskabet har, og om teknisk bistand til kommunens 
udarbejdelse af vandforsyningsplaner. Vandselskaber kan kun deltage i 
anden virksomhed, som har nær tilknytning til forsyningsvirksomhed, og 
som udøves på kommercielle vilkår. Den tilknyttede virksomhed skal 
holdes regnskabsmæssigt adskilt fra vandforsyningsaktiviteterne, og 
hvis den samlede omsætning udgør mere end 2 mio. kr. årligt skal den 
tilknyttede virksomhed udøves i et selvstændigt selskab.  

Hvis et vandselskab, som beslutter at træde ud af den økonomiske 
regulering, også udøver tilknyttet virksomhed, forudsætter 
skattefriheden, at den tilknyttede virksomhed udøves i et selvstændigt 
selskab. 
 
Vandforsyningsloven, herunder hvile i sig selv-princippet  
 
Et vandselskab, som træder ud af den økonomiske regulering, vil fortsat 
være omfattet af vandforsyningsloven, herunder de regler, som nævnes 
her.  

Vandselskaber, der forsyner eller har til formål at forsyne mindst 10 
ejendomme, kaldes også almene vandforsyninger.  
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Alle almene vandforsyninger er underlagt det såkaldte hvile i sig selv-
princip. Det betyder, at der over en årrække skal være balance mellem 
vandselskabets udgifter og indtægter. Det betyder, at vandselskabet 
ikke må opkræve mere end det, der skal bruges til at dække nødvendige 
omkostninger set over en kortere årrække.  

Vandforsyningsloven beskriver de typer af udgifter, som kan dækkes af 
takstmidler opkrævet fra forbrugerne. Det drejer sig bl.a. om 
omkostninger til indvinding og distribution af vand, lønninger og andre 
driftsomkostninger, forrentning af fremmedkapital og henlæggelser til 
nyinvesteringer samt udgifter til beskyttelse af vandressourcer. 
Vandforsyningsloven stiller ikke krav til vandselskabets effektivitet. 

Vandselskabet har ansvaret for at fastsætte taksterne for drifts- og 
anlægsbidrag efter vandforsyningslovens regler. Kommunalbestyrelsen 
skal hvert år godkende taksterne. For mere information om fastsættelse 
og godkendelse af takster, se vejledning om fastsættelse af takster for 
vandforsyning på Energistyrelsens hjemmeside (vejledning nr. 9214 af 
7. marts 2017). 



Bilag 2 
 
Bestyrelsens redegørelse  
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Forslag til udtræden af økonomisk regulering i Vandsektorloven 
 
Andelsselskabet Ulsted Ålebæk Vandværk blev i 2010 omfattet af økonomisk regulering efter 
Vandsektorloven. 
 
Vandsektorloven blev indført med det sigte at sikre en økonomisk veldrevet vandsektor i Dan-
mark, og loven er gældende for vandværker med en udpumpet vandmængde på over 200.000 
m3 årligt. Vandsektorloven indeholder bestemmelser om omkostningsbestemt prissætning for 
vandværkernes opkrævning af betaling for levering af vand til forbrugerne. Prissætningen in-
deholder endvidere bestemmelser om pålagte effektiviseringer ved nedsættelse af vandvær-
kets økonomiske ramme for opkrævning hos forbrugerne. 
 
Frem til 2010 var Ulsted Ålebæk Vandværk omfattet af reglerne om ”hvile-i-sig-selv”, hvor 
vandværket kun må opkræve betaling for levering af vand, svarende til de omkostninger, som 
værket har til fremskaffelse og distribution af vand.  
 
Med lov om ændring af lov om vandsektorens organisering og økonomiske forhold (lov nr. 
1567 af 27. december 2019), er der indført mulighed for, at forbrugerejede vandværker med 
et årligt vandsalg mellem 200.000 m3 og 800.000 m3, kan ansøge Forsyningssekretariatet om 
udtræden af denne økonomiske regulering. 
 
Bestyrelsen for Andelsselskabet Ulsted Ålebæk Vandværk har vurderet fordele og ulemper 
ved udtræden af Vandsektorloven, og er nået frem til den konklusion, at bestyrelsen indstil-
ler til generalforsamlingen, at der træffes beslutning om udtræden af den økonomiske regu-
lering under vandsektorloven og tillige udtræde som skattepligtigt selskab med virkning fra 
1. januar 2021. 
 
Det er bestyrelsens vurdering, at de administrative og økonomiske følgeomkostninger som 
følger den historiske regulering ikke har bidraget positivt til værkets drift. Tillige er det be-
styrelsens vurdering, at forbrugersikkerheden er intakt i form af nuværende lovgivning og 
dens reguleringsmekanismer, og ikke mindst under hensyntagen til kommunens tilsyn mv. 
 
Bestyrelsen for Andelsselskabet Ulsted Ålebæk Vandværk har uændret en klar målsætning om 
at sikre vandværkets forbrugere godt og rent drikkevand til den billigst mulige pris. Vandvær-
kets vedtægter (§2) beskriver ligeledes klart, at: 
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”Selskabets formål er, i overensstemmelse med den til enhver tid gældende vandforsyningslov 
og det for vandværkets fastsatte regulativ at forsyne ejendomme inden for vandværkets forsy-
ningsområde med godt og tilstrækkeligt vand, samt at varetage medlemmernes fælles interes-
ser i vandforsyningsspørgsmål samt deraf afledte forhold .” 
 
Vandværkets regulativ kan ses på vandværkets hjemmeside (https://ulsted-aalebaek.dk/User-
Files/file/Standardregulativ%20201509112015.pdf) 
 
Heri ligger et hensyn til at agere langsigtet og vælge løsninger, der også på lang sigt er det øko-
nomisk bedste for forbrugerne. Dette indebærer bl.a., at der arbejdes ud fra vedligeholdelses-
planer for vandproduktionsanlæg samt ledningsnet og målerpark. Kortsigtede besparelser må 
ikke føre til langsigtede meromkostninger. 
 
Reglerne om økonomisk regulering efter vandsektorloven blev indført for at sikre forbrugerne 
billigere vand, og ændringsloven indeholder derfor krav om, at beslutning om udtræden skal 
behandles efter samme regler som ændring af vedtægter i vandværket. Herudover er der stil-
let en lang række krav til forbrugeroplysning, som led i behandling af forslag til beslutning om 
udtræden af reguleringen. 
 
Det er dog vigtigt for bestyrelsen at understrege, at selv efter udtræden af vandsektorloven, er 
vandværket underlagt en række reguleringsmekanismer (ikke udtømmende), herunder: 
 

• at vandværket uændret er underlagt kommunens godkendelse af vandværkets takster,  
 

• at vandværket fortsat vil have pligt til at indberette data til miljømæssig performance-
benchmarking,  
 

• at vandværket fortsat vil være omfattet af vandforsyningslovens regler om ”hvile i sig 
selv” princippet,  
 

• at vandværket fortsat er omfattet af vandforsyningslovens regler om, hvad der kan op-
kræves betaling for over taksterne og fastsættelse heraf,   

 
• at vandværket fortsat vil være omfattet af vandforsyningslovens regler om vandforsy-

ningsplanlægning, forsyningspligt, indvingstilladelser mv.  

 
• samt at vandværket fortsat er omfattet af vandsektorlovens regler om, hvilken tilknyt-

tet virksomhed de må udøve.  

I det efterfølgende er der redegjort for grundlaget for beslutningsforslaget. 
 
 
  

https://ulsted-aalebaek.dk/UserFiles/file/Standardregulativ%20201509112015.pdf
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Beslutning om udtræden 
Andelsselskabet Ulsted Ålebæk Vandværk er forbrugerejet og har et årligt vandsalg under 
800.000 m3 (256.000 m3 i 2019), hvorved vandværket har mulighed for at udtræde af den øko-
nomiske regulering i Vandsektorloven. 
 
Forbrugerejet fremgår af værkets vedtægter § 3 om medlemskab, og vedtægternes § 7 inde-
holder bestemmelser om levering af vand til institutioner eller ejendomsejere, som ifølge de-
res  natur eller særlige omstændigheder ikke kan være medlemmer. 
 
Beslutning om udtræden af økonomisk regulering mv. træffes efter selskabets regler for ved-
tægtsændringer. I Andelsselskabet Ulsted Ålebæk Vandværk gælder følgende for ændring af 
vedtægterne (uddrag af vedtægternes § 9): 
 
”Forslag om vedtægtsændringer kan kun vedtages, når mindst 2/3 af de fremmødte og stem-
meberettigede stemmer for”.  
 
 
Hvilken betydning det har for vandselskabet at træde ud af økonomisk regulering 
 
Regulering under vandsektorloven 
 
Energistyrelsen har ansvaret for reglerne om betaling for drikkevand og spildevand samt reg-
lerne om vandsektorens organisering og økonomiske forhold. Miljø-, sundheds- og forsynings-
aspektet i drikkevands- og spildevandsforsyningen varetages af Miljø- og Fødevareministeriet, 
herunder Miljøstyrelsen. 
 
Den danske drikkevands- og spildevandsforsyning er karakteriseret ved naturlige monopoler, 
og derfor er der blandt andet regulering af vandselskabernes økonomi, takster og betalingsvil-
kår. 
 
Vandselskaber har pligt til at levere drikkevand og til at håndtere spildevand for de tilsluttede 
boliger, virksomheder mv. Grundejerne skal til gengæld, ud fra et princip om omkostningsdæk-
ning, betale for drikkevand og/eller spildevandsydelser. 
 
Betalingen for vand og spildevand sker ud fra det såkaldte ”hvile-i-sig-selv” princip. Det inde-
bærer, at omkostninger dækkes af forbrugerne, og indtægter og udgifter skal balancere over 
en årrække. 
 
Der er fastsat regler om, hvilke udgifter vandselskaberne må afholde til opfyldelse af forsy-
ningspligten og om, hvilken betaling vandselskaberne kan og skal opkræve hos de tilsluttede 
grundejere.   
 
EU’s vandrammedirektivs artikel 9 opstiller en række principper for medlemslandenes prisfast-
sættelse af forsyningsydelsen. Direktivet nævner bl.a. princip om omkostningsdækning, princip 
om forureneren betaler og princip om effektiv anvendelse af vandressourcer. Principperne er 
indarbejdet i den danske lovgivning om betaling for vand og spildevand. 
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Lovgivningen om vandsektorens organisering og økonomiske forhold (vandsektorloven) skal 
medvirke til, at: 
 

• vandselskaber drives på en effektiv måde, der er gennemsigtig for forbrugerne og giver 
lavest mulige, stabile priser, 

• understøtte innovativ udvikling, demonstration og eksport af vandteknologiløsninger, 

• sikre og udvikle en vand- og spildevandsforsyning af høj sundheds- og miljømæssig 
kvalitet, der tager hensyn til forsyningssikkerheden, klimaet og naturen. 

 
Den økonomiske regulering stiller krav om effektivisering af selskabernes drift og anlæg, og at 
selskabernes indtægter skal holde sig inden for fastsatte økonomiske rammer.   
 
Et vandselskab må, ved siden af hovedaktiviteten, kun deltage i en række nærmere bestemte 
tilknyttede aktiviteter. Det skal ske på kommercielle vilkår for at undgå urimelig konkurrence 
med private virksomheder. Tilknyttet virksomhed, der ikke er udskilt i et selvstændigt selskab, 
skal regnskabsmæssigt holdes adskilt fra aktiviteter forbundet med vand- eller spildevandsfor-
syning. Omfanget af aktiviteterne og krav til selskabsudskillelse er reguleret af vandsektorlo-
vens § 18 og af bekendtgørelsen om vandselskabers deltagelse i tilknyttet virksomhed. 
 
Vandsektorloven blev vedtaget i 2009 på baggrund af politisk aftale fra 2007. Fra 1. januar 
2011 blev alle selskaberne omfattet af vandsektorloven underlagt prislofter og løbende effekti-
visering. Effektiviseringskrav blev givet både som generelle krav og individuelle krav baseret på 
benchmarking af driftsomkostningerne. Der blev med loven også fastsat regler om vandselska-
bers tilknyttede virksomhed. 
 
I 2016 blev der vedtaget en ændring af vandsektorloven efter indgåelse af politisk aftale i 2015 
om ny og forbedret regulering af vandsektoren. Der blev bl.a. vedtaget ændring af de økono-
miske rammer (tidligere prislofter), indført totaløkonomisk regulering og ændret i regler for 
vandselskabers hovedvirksomhed og tilknyttet virksomhed. 
 
I november 2018 blev der indgået en politisk aftale om en kommende justering af den økono-
miske regulering, der blandt andet skal bidrage til at effektivisere sektoren. I 2019 blev den før-
ste del af implementering af aftalen vedtaget. Det blev blandt andet vedtaget, at ministeren 
kan tilpasse nuværende regulering på en række punkter, så indfasningen af kommende regler 
om justering af reguleringen lettes.  Endvidere blev gennemført en fleksibel reguleringsmodel 
for mindre, forbrugerejede vandselskaber, som giver mulighed for at udtræde af den økonomi-
ske regulering for at opnå administrative lettelser. Energistyrelsen arbejder pt. med de øvrige 
elementer i aftalen, så der kan fremsættes lovforslag om dem. 
 
Regulering udenfor vandsektorloven 
 
Såvel vandværker, der er underlagt økonomisk regulering under vandsektorloven, som værker 
der er undtaget herfra er omfattet af (ikke udtømmende): 
 

• Vandforsyningsloven 
• Bekendtgørelse om betaling af vand efter målt forbrug 
• Bekendtgørelse om individuel afregning efter målt vandforbrug 
• Vejledning om fastsættelse af takster for vandforsyning (Takstvejledningen) 
• Vejledning om normalregulativ for almene vandforsyninger 
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Ved udtræden af den økonomiske regulering i Vandsektorloven vil Ulsted Ålebæk Vandværk 
fremadrettet være omfattet af ”hvile-i-sig-selv” princippet. Grundlag for takstfastsættelse og 
”hvile-i-sig-selv” princippet følger af bekendtgørelse nr. 9214 af 7. marts 2017. (Gældende be-
kendtgørelse kan ses på: (https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=186708) 
 
Alle almene vandforsyninger skal hvert år fastsætte takster, som skal godkendes af kommu-
nen. Taksterne er vandforsyningens grundlag for at kunne opkræve betaling fra de tilsluttede 
ejendomme. 
 
Taksterne skal fastsættes i overensstemmelse med vandforsyningslovens ”hvile-i-sig-selv” prin-
cip, således at vandforsyningens indtægter over en årrække ikke overstiger dets omkostninger.   
 
Opkrævning af gebyrer og renter er betinget af, at forbrugerne på forhånd er oplyst om dem. 
Gebyr og renter skal dog ikke godkendes af kommunalbestyrelsen. 
 
Vandforsyningslovens økonomiske regulering af almene vandforsyninger er baseret på, at om-
kostningerne til vandindvinding, distribution, administration mv., dækkes af betaling fra for-
brugerne, og at indtægter og udgifter til vandforsyningen skal balancere over en årrække. Det 
kaldes også ”hvile-i-sig-selv” princippet. 
 
Vandforsyningsloven fastsætter, hvilke omkostninger der må indregnes i prisen for vand. 
Vandforsyninger må ikke anvende midler til aktiviteter, der ligger uden for vandforsyningens 
ansvarsområde.  
 
Vandforsyningen fastsætter hvert år størrelsen af anlægsbidrag og driftsbidrag i et takstblad, 
der gælder for levering af vand i vandforsyningens forsyningsområde. Der kan i takstbladet dif-
ferentieres ud fra saglige og objektive kriterier. 
 
Vandforsyninger må gerne have andre indtægter end fra taksterne. Disse indtægter kan med-
virke til at nedsætte taksterne. Andre indtægter kan dog medføre en fremtidig skattepligt for 
vandværket. 
 
 
  

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=186708
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REDEGØRELSE I HENHOLD TIL KRAV FRA KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN (VAND-
TILSYN) 
 
Forud for beslutning om udtræden af vandsektorloven gør det sig gældende, at der foreligger 
krav om positiv oplysning af nedenstående forhold.  
 

a) Vandværkets omkostningsniveau inden for de seneste 5 år, fordelt på regulatoriske af-
skrivninger på investeringer og renteomkostninger samt driftsomkostninger  

 
b) Prisudvikling siden vandværket blev omfattet af vandsektorloven pr. 1. januar 2010 

 
c) Den økonomiske ramme for 2020, som er gældende for vandværket på tidspunktet for 

beslutning om udtræden (fastsat af Forsyningssekretariatet) 
 

d) Vandværkets aktuelle henlæggelse, opgjort efter metode fastlagt af Forsyningssekreta-
riatet 

 
e) Vandværkets forventninger til ændringer i prisniveauet inden for en 5 årig periode ef-

ter en eventuel udtræden af vandsektorloven  
 

f) Vandværkets vurdering af de forventede administrative konsekvenser af en eventuel 
udtræden 

 
For nærmere information henvises der til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens (KFST’s) vejled-
ning for udtræden af den økonomiske regulering: (https://www.kfst.dk/media/55976/vejled-
ning-om-udtraeden-af-den-oekonomiske-regulering.pdf) 
 
Nedenstående følger selvstændig redegørelse for de enkelte områder.  
  
 
Ad. A - Vandværkets omkostningsniveau inden for de seneste 5 år, fordelt på regulatoriske 
afskrivninger på investeringer og renteomkostninger samt driftsomkostninger 
 
 2014 2015 2016 2017 2018 2019* 
 tkr. tkr. tkr. tkr. tkr. tkr. 
       
Omkostningsniveau i alt........  4.384 4.494 5.014 5.588 5.839 5.694 
       
Fordelt på:       
Regulatoriske afskrivninger ....  1.840 2.082 2.114 2.094 2.041 2.080 
Driftsomkostninger ................  2.544 2.412 2.900 3.494 3.798 3.614 
Renteomkostninger på lån .....  0 0 0 0 0 0 
       

 
Vandværket har ikke haft lånoptag i perioden, og løbende betalte renteomkostninger kan hen-
føres til negative renter på indlån / betaling af rente på selskabsskat mv.  
 
  

https://www.kfst.dk/media/55976/vejledning-om-udtraeden-af-den-oekonomiske-regulering.pdf
https://www.kfst.dk/media/55976/vejledning-om-udtraeden-af-den-oekonomiske-regulering.pdf
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Som tillæg til de direkte oplysningskrav følger der underliggende specifikation af driftsomkost-
ninger til almen oplysning.  
  
 2014 2015 2016 2017 2018 2019* 
 tkr. tkr. tkr. tkr. tkr. tkr. 
       
Grundvandssamarbejde .........  344 377 394 417 436 387 
Produktionslønninger .............  795 923 1.096 1.315 1.488 1.413 
Produktionsomkostninger ......  69 -39 177 409 395 422 
Salgsomkostninger .................  41 15 15 14 11 12 
Drift af rullende materiel .......  88 59 22 21 78 79 
Personaleomkostning (inkl. 
bestyrelse ...............................  

564 584 611 697 
 

811 822 

Administrationsomkostninger  647 497 588 622 591 482 
 (korrektion for konstaterede 
tab på debitorer) ....................  

 
-4 

 
-4 

 
-3 

 
-1 

 
-12 

 
-3 

Driftsomkostninger i alt 
(FADO)....................................  

 
2.544 

 
2.412 

 
2.900 

 
3.494 

 
3.798 

 
3.614 

       
       
Historisk indberetning til KFST ....  - - - 2.947 3.692 - 
(korrektion indvindingsafgift) - - - 155 - - 
(korrektion for indregning af skat 
/ over/underdækning) .................  

- - -  
-25 

 
106 

- 

Grundvandssamarbejde, ændret 
indregningsmetode .....................  

- - - 417 - - 

Korrigeret FADO .........................  - - - 3.494 3.798 - 
 
Ovenstående følger korrigeret afstemning til ”FADO indberetning til KFST”. For at sikre kontinu-
itet og ensartethed på de præsenterede ”Driftsomkostninger i alt”, er FADO omkostninger be-
regnet med udgangspunkt i gældende beregningsmetode for indberetning 2018 til brug for ind-
tægtsramme 2020.  
 
I relation til ovenstående specifikation af FADO omkostninger, skal det bemærkes, at de en-
kelte år kan være svært sammenlignelige, grundet bl.a. gennemført kloakeringsarbejde i som-
merhusområde i perioden 2012 – 2019. Et arbejde som har medført såvel direkte- som indi-
rekte omkostninger.   
 
 2014 2015 2016 2017 2018 2019* 
 tkr. tkr. tkr. tkr. tkr. tkr. 
       
Årets afskrivninger .................  2.540 3.041 2.692 2.513 2.776 2.347 
(korrektion for tab/gevinst på 
skrottede anlægsaktiver) .......  

 
-700 

 
-959 

 
-578 

 
-419 

 
-735 

 
-267 

Regulatoriske afskrivninger ..  1.840 2.082 2.114 2.094 2.041 2.080 
 
*) Baseret på udkast til regnskab for 2019, til godkendelse på generalforsamling den 26. august 
2020.  
 
Skrotning af aktiver i perioden 2014 – 2019 kan primært henføres til renovering af distributi-
onsnet i forbindelse med kloakering af sommerhusområde.  
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Ad. B - Prisudvikling siden vandværket blev omfattet af vandsektorloven pr. 1. januar 2010 
Nedenstående følger vandværkets takstkatalog i den periode, hvor vandværket har været omfattet af vandsektorloven. De præsenterede takster er ekskl. moms, 
og hvor ikke andet er angivet – angivet i kr.  
 

   2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 

Anlægsbidrag (tilslutningsafgift)             

Landhuse/lejligheder kr./enhed 18.457 17.991 17.725 17.392 17.174 17.240 17.080 16.975 16.840 16.840 15.600 

Sommerhuse/-lejligheder kr./enhed 18.457 17.991 17.725 17.392 17.174 17.240 17.080 16.975 16.840 16.840 15.600 

Landbrug over 5 hektar kr./enhed 36.914 35.982 35.450 34.784 34.348 34.480 33.055 32.855 32.590 32.590 31.200 

             

Driftsbidrag             

Fast årlig afgift, pr. boenhed/ubebygget grund kr./enhed  1.250 1.050 1.050 1.000 1.130 900 850 800 800 800 750 

Fast årlig afgift, Qn6 måler  kr./enhed 5.000 4.200 4.200 4.000 4.520 3.600 3.560 3.360 500 500 - 

Fast årlig afgift, markhaner kr./enhed  725 625 625 600 665 550 525 500 400 - 375 

Fast årlig afgift, grunde uden målerbrønd kr./enhed  625 525 525 500 565 450 425 400 400 400 - 

             

Vand             

Vandafgift (Vandpris) kr./m3 3,85 3,85 3,85 3,85 4,00 3,60 3,50 3,50 3,50 3,50 3,40 

Statsafgift kr./m3 6,37 6,37 6,37 6,25 6,25 6,53 6,13 6,13 5,90 5,90 5,00 

Grundvandsbeskyttelse kr./m3 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,40 1,30 1,20 1,10 1,10 0,90 
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Ad. B - Prisudvikling siden vandværket blev omfattet af vandsektorloven pr. 1. januar 2010 - fortsat 
Nedenstående følger vandværkets takstkatalog i den periode, hvor vandværket har været omfattet af vandsektorloven. De præsenterede takster er ekskl. moms, 
og hvor ikke andet er angivet – angivet i kr.  
 

   2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 

Gebyrer             

Timebetaling særlige opgaver kr./enhed 450 450 450 450 450 450 425 300 500 - - 

Udskiftning af måler kr./enhed 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 400 

Afprøvning af måler kr./enhed - - - - - - - - - 500 150 
Besværlige måleraflæsning/stramt låg/dybtsid-
dende måler*  kr./enhed 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 450 

Lukkegebyr* kr./enhed 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 560 

Genåbningsgebyr kr./enhed 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 560 

Ulejligheds-/opkrævningsgebyr/forgæves kørsel* kr./enhed 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 280 

Rykkergebyr ved for sen betaling* kr./enhed 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 90 

Gebyr ejerskifte, fraflytter kr./enhed 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 80 

Gebyr ejerskifte, tilflytter kr./enhed 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 80 

Ekstraordinært aflægningsgebyr vedr. vandmåler* kr./enhed 200 200 200 200 200 200 200 200 300 300 100 

Opsætning/nedtagning af markhane kr./enhed - - - - - - - 500 500 500 200 
*) momsfri 
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Ad. C - Den økonomiske ramme for 2020, som er gældende for vandværket på tidspunktet 
for beslutning om udtræden (fastsat af Forsyningssekretariatet) 
 
Ifølge statusmeddelelse af 3. september 2019 fra Forsyningssekretariatet i Konkurrence- og 
Forbrugerstyrelsen udgør den kontrolmæssige reguleringsramme for 2020, 7.480.810 kr. ekskl. 
moms.  
 
Den kontrolmæssige ramme for 2020 er gengivet nedenfor, og hvor den fulde beskrivelse til-
lige kan tilgås via vandværkets hjemmeside og på KFST på:(https://www.kfst.dk/afgoerelser-
ruling/vandtilsyn/prisloft/2020/drikkevand/ulsted-ålebaek-vandvaerk-amba-statusmeddelelse-
2020/)  
 

 
 
 
  

https://www.kfst.dk/afgoerelser-ruling/vandtilsyn/prisloft/2020/drikkevand/ulsted-%C3%A5lebaek-vandvaerk-amba-statusmeddelelse-2020/
https://www.kfst.dk/afgoerelser-ruling/vandtilsyn/prisloft/2020/drikkevand/ulsted-%C3%A5lebaek-vandvaerk-amba-statusmeddelelse-2020/
https://www.kfst.dk/afgoerelser-ruling/vandtilsyn/prisloft/2020/drikkevand/ulsted-%C3%A5lebaek-vandvaerk-amba-statusmeddelelse-2020/
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Ad. D - Vandværkets aktuelle henlæggelse, opgjort efter metode fastlagt af Forsyningssekre-
tariatet 
 
Ulsted Ålebæk Vandværks henlæggelser – i form af kontant opsparing – kan udledes af årsrap-
porten for 2019. 
  

 
Årsrapport 

2019 

Korrektion i 
henhold vej-

ledning fra 
KFST1 

 
Korrigeret  

beregnings-
grundlag 

 tkr. tkr. tkr. 
    
Omsætningsaktiver ...............................................  8.850 -1.234 7.616 
Kortfristede gældsforpligtelser .............................  -6.604 124 -6.480 
Aktuelle henlæggelser pr. 31. december 2019, 
før indregning af forpligtelse til Grundvands-
samarbejdet OSD1469 .........................................  

 
 

2.246 

 
 

-1.110 

 
 

1.136 
    
Hensættelse til grundvandssamarbejde OSD17 ...  -2.085 0 -2.085 
Aktuelle henlæggelser pr. 31. december 2019, 
før indregning af forpligtelse til Grundvands-
samarbejdet OSD1469 .........................................  

 
 

161 

 
 

-1.110 

 
 

-949 
 
Ovenstående følger beregning af henlæggelse pr. 31. december 2019, opgjort efter metode 
fastlagt af Forsyningssekretariatet, udvisende 1.136 tkr. før indregning af forpligtelse til 
”Grundvandssamarbejdet OSD1469 / -949 tkr. indregning af forpligtelse til ”Grundvandssamar-
bejdet OSD1469.  
 
I beregningen er der korrigeret for den forventede tilgodehavende skat som følge af udtræden 
af vandsektorloven og Højesterets underkendelse af Skattestyrelsens praksis, med netto 1.110 
tkr.  Tillige kan det oplyses, at den historiske over/underdækning ved indtræden i vandsektor-
loven i 2010 fuldt ud er afregnet.  
 
Tillige skal det bemærkes, at der i vandværkets likvide beredskab henstår forpligtelse til grund-
vandsfond/grundvandssamarbejde med 2.085 tkr. pr. 31. december 2019. Grundvandssamar-
bejdet OSD1469 er underlagt Aalborg Kommunes kontrolinstans og træder i stedet for kom-
munens egen vandfond.  Ud af vandværkets samlede forpligtelse kan 932 tkr. anvendes til 
egne indsatsområder i henhold til grundvandssamarbejdets vedtægter – dog efter godken-
delse for samarbejdets2 øvrige parter. Det resterende beløb med 1.153 tkr. henstår til fælles 
pulje.      
 
Beregningerne er baseret på foreliggende udkast til årsrapport for 2019, til behandling på den 
ordinære generalforsamling den 26. august 2020. 
 
 

 
1 Jf. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens vejledning/beregningsmodel, er der foretaget korrektion af udskudt skat og forventet 
 likviditet fra tilbagebetaling af skat i forbindelse med Højesterets dom af 8. november 2018 vedr. ændringer i de skattemæssige 
 afskrivninger. https://www.kfst.dk/media/55976/vejledning-om-udtraeden-af-den-oekonomiske-regulering.pdf 
 
2 Grundvandssamarbejdets øvrige deltagere omfatter ”Gl. Hals kommune”, herunder: Vester Hassing Vandværk, Gandrup Vand
 værk, Skindbjerg Vandværk samt Ulsted Vandværk. Vedtægter for samarbejdet kan ses på:  
 https://ulsted-aalebaek.dk/UserFiles/Vedtaegter_OSD_1469_Hals.pdf 
  

https://www.kfst.dk/media/55976/vejledning-om-udtraeden-af-den-oekonomiske-regulering.pdf
https://ulsted-aalebaek.dk/UserFiles/Vedtaegter_OSD_1469_Hals.pdf
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Ad E - Vandværkets forventninger til ændringer i prisniveauet inden for en 5 årig periode ef-
ter en eventuel udtræden af vandsektorloven 
 
De gældende takster og udviklingen heri fremgår af foranstående prisudviklingstabel. Takstbla-
det for 2020 er fastsat ud fra gældende ”indtægtsramme” udmeldt fra KFST, på basis af budget 
for 2020, udvisende et samlet likviditetsbudget for året med et negativt træk på ca. 35 tkr. (ef-
ter indregning af årets forpligtigelse til OSD1469 samarbejdet med 383 tkr.).   
 
Vandværkets nuværende økonomi er i balance, og nuværende prissætning muliggør bestyrel-
sens målsætning om målrettet at arbejde med rettidig fornyelse af dets forsyningsnet.  
 
Det er bestyrelsens klare målsætning, at den løbende prissætning skal ske under hensyntagen 
til ”hvile-i-sig-selv” princippet, herunder at taksterne skal give dækning for de nødvendige lø-
bende omkostninger og investeringer – men med det evige fokus at sikre forbrugerne den bed-
ste drikkevandskvalitet til bedst mulige pris.  
 
Vandværkets prissætning har siden 2010, på budgettidspunkt, været tilnærmet den økonomi-
ske ramme, under hensyntagen til, at man i samme periode har arbejdet målrettet med:  
 

• Reducering af vandspild i vandværkets samlede distributionsnet (188 km), hvor vand-
spild er reduceret fra 14,7 % i 2010 til senest 9,6 % i 2019 
 

• Sikring af indvindingsområde, herunder påbegyndt etablering (kompensering til lods-
ejer) af tinglysning for dyrkningsrestriktioner på indvindingsområde. 
 

• Omfattende renovering af distributionsnetværk i forbindelse med kommunens kloake-
ring i sommerhusområde. 

 
• Etablering af moniteringsboringer samt målrettet arbejde med eksterne konsulen-

ter/Aalborg Kommune omkring udvikling i vandindvindingsområde, herunder alloke-
ring af en konkret potentiel forureningskilde. 

 
• Indbetaling til grundvandssamarbejde i OSD1469 (vandværker i Gl. Hals Kommune, 

hvor vandværkets andel pr. 31. december 2019 udgør 2.085 tkr. 
 
Isoleret set muliggør udtræden af vandsektorloven en årlig besparelse i forhold til nuværende 
takstkatalog på ca. 45 øre pr. m3 vand.  
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Det er dog bestyrelsens målsætning at bibeholde nuværende takstblad for 2020 de kommende  
5 år, under hensyntagen til: 
 

• Det fortsatte arbejde med nedbringelse af  vandværkets vandspild i dets 188 km lange 
distributionsnet, hvor der henstår udskiftning af rørføring i det åbne landskab. Et ar-
bejde, der forventes at fortsætte de næste 5 - 10 år. 
 

• Fremadrettet mulighed for at realisere kommunens indsatsplan for OSD 1469, hvilket 
medfører, at vandværket de kommende år vil forventes at skulle finansiere dyrknings-
restriktioner / jordkøb (samlet 45 hektar) i størrelsesorden 4 - 5 mio. kr.  
 

• Etablering af ny vandværksbygning (ny rentvandsbeholder, opdatering af filterløsning 
mv.) – en samlet forventet investering på ca. 10 mio. kr.    

 
En uændret prissætning3 i de kommende 5 år, i forhold til 2020 takstblad, vil efter bestyrel-
sens budgetlægning muliggøre en realisering af førnævnte forhold - inden for de nugældende 
økonomiske rammer.  
 
Det er bestyrelsens klare vurdering, at den enkelte forbrugers forsyningssikkerhed vil blive 
styrket, hvor udtræden af vandsektorloven og den dermed direkte forbundne besparelse vil 
være en væsentlig faktor i realisering af ovennævnte.  
 
  
Ad. F - Vandværkets vurdering af de forventede administrative konsekvenser af en eventuel 
udtræden (§29 pkt. 4) 
 
Ved udtræden af den økonomiske regulering under vandsektorloven, vil Ulsted Ålebæk Vand-
værk spare ressourcer til opgørelse af indberetninger til Konkurrencestyrelsen samt til udarbej-
delse af ansøgninger om særlige tillæg, gennemgang af udmeldte rammer og opgørelser af 
over-/underdækning af årets faktiske indtægter. 
 
Det er bestyrelsens umiddelbare vurdering, at vandsektorloven og tilsynet fra Konkurrence- og 
Forbrugerstyrelsen (Vandtilsyn) ikke har bidraget til billigere vand på værket. Siden vandsek-
torlovens indførelse har værket akkumuleret afholdte omkostninger i størrelsesordenen af ca. 
1.350 tkr. (omfattende kontingent til KFST, ekstern konsulentassistance og revisorassistance til 
intern administration af vandsektorloven, herunder økonomioptimering i forhold til udmeldt 
prisloft / indtægtsramme, gennemførelse af ankesag(er) mod KFST (hvor vi har fået medhold) 
samt løbende indberetninger og erklæringsafgivelser til KFST, samt andre skatteforhold i for-
bindelse med overgang til skattepligt i 2010. Sidstnævnte har medført en række omkostninger 
til varetagelse af løbende ankeskrivelser til Skatteankenævnet, indhentelse af bindende svar 
mv. ). Omregnet til en omkostning pr. m3 vand – har dette medført en historisk gennemsnitlig 
omkostning på ca. 50 øre pr. m3 leveret vand til private forbrugere siden 2010.  
 
Deltagelsen i vandsektorlovens regulering heraf er et omfattende og kompliceret regelsæt, 
som stiller krav til ajourføring af faglig viden på området. Tillige et regelsæt der har været un-
derlagt en relativ stor ændring / regulering. 
 
  

 
3 I prissætningen tages der udgangspunkt i takstblad for 2020, samt naturligt forbehold for regulering af statslige 
 takster, samt udefrakommende uforudselige forhold.  
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Hvis generalforsamlingen den 26. august 2020, godkender bestyrelsens forslag om, at vand-
værket udtræder af vandsektorlovens økonomiske regulering, så vil selskabet efter anmodning 
hos Skattestyrelsen samtidig ophøre med at være skattepligtig efter selskabsskatteloven. For 
vandværket henstår der nu et omfattende arbejde med at tilbagesøge den historiske betalte 
skat med ca. 1.110 tkr.  
 
Fritagelsen for disse to administrative byrder vil betyde økonomiske og administrative lettelser 
for vandværket, og for vandværkets driftsledelse og bestyrelse, så fokus kun skal rettes på 
vandværkets primære opgave med at sikre kvaliteten og forsyningssikkerheden af rent og 
sundt drikkevand til forbrugerne døgnet rundt.  
 
 
AFSLUTTENDE BEMÆRKNINGER 
 
Bestyrelsen har stor sympati for den grundlæggende målsætning, som ligger bag vandsektorlo-
ven, nemlig at vandværkerne til stadighed skal udfordres på at anvende de økonomisk bedst 
mulige løsninger ved effektiv drift af vandværket. 
 
Den målsætning vil bestyrelsen bære videre, men finder, at dette bedst sikres udenfor den 
økonomiske regulering under vandsektorloven.   
 
Vi ser frem til at redegøre nærmere for vores overvejelser på den kommende generalforsam-
ling. 
 
 

På bestyrelsens vegne 
 
 
 

Preben Uldahl   Nis Buchardt  
Formand   Næstformand 



Bilag 3 
 
Fuldmagt  
 



FULDMAGT 
 
I henhold til § 9 i vedtægterne for Ulsted Ålebæk Vandværk A.m.b.a. kan enhver stemmeberettiget 
andelshaver dels stemme ved udnyttelse af sin egen stemmeret, og dels stemme med maximalt én 
fuldmagt, stillet af en anden stemmeberettiget andelshaver. 

Såfremt du som andelshaver i vandværket ikke selv er i stand til at møde frem på vandværkets ordinære 
generalforsamling onsdag den 26-08-2020 kl. 19:00, kan du overdrage din stemmeret til en anden 
andelshaver, der således kan stemme på dine vegne. 

Husk at angive forbrugsadressen, såfremt du ikke har fast bopælsadresse i vandværkets forsyningsområde. 

 

Jeg (fuldmagtsgiver): 

 

…………………………………………………………………………             ……………………………………………………………………………… 

For- og efternavn                                                                   Forbrugsadresse i vandværkets forsyningsområde 

 

Giver herved fuldmagt til (fuldmagtstager): 

 

………………………………………………………………………….             ……………………………………………………………………………….. 

For- og efternavn                                                                    Forbrugsadresse i vandværkets forsyningsområde 

 

Til at stemme på mine vegne ved Ulsted Ålebæk Vandværks ordinære generalforsamling, der finder sted:  

onsdag den 26-08-2020 kl. 19:00 på Gæstgivergården i Gandrup. 

 

Denne fuldmagt skal afleveres ved indgangsdøren til mødelokalet på generalforsamlingen, hvor den vil 
blive kontrolleret og ombyttet med en stemmeseddel. 
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